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टस्कुक्बिया, अलिामा १८८६  

हेलेन केलरने आपल्या हाताने गरम,
मोठ्या केसाांना स्पर्श केला. ततिी िोटे 
अजून खाली गेली.ततला काहीतरी 
ओलसर आणि गुळगुळीत हाताला
लागलां. मग झटकन केसाळ र्पेटीने 
हेलनच्या िहेऱ्यािर एक फटका दिला. 

हेलेन आपल्या कुटुांिातील िधू िेिारी गाय 
िघ ूर्कत नव्हती. पि हेलनला स्पर्श 
करायला आिडत अस.े हेलन केलर जीिनभर 
अांध आणि िहरी होती. ती जगाला केिळ 
स्पर्श, स्िाि आणि गांधाने समजून घेऊ  र्के.



हेलेनिा जन्म १८८० मध्ये 
टस्कुक्बिया, अलिामात झाला.
जेव्हा ती छोटी मलुगी होती तेव्हा ती 
खूप आजारी पडली.
आजाराने ततिी िघण्यािी आणि 
ऐकण्यािी क्षमता दहसकािनू घेतली.
हेलेन आपल्या भािाांि ेहस ूआणि 
आपल्या आईिा आिाज सदु्धा ऐकू 
र्कत नसे.
ती आपल्या िडडलाांच्या िहेऱ्यािरील 
हास्य ककां िा णखडकीच्या िाहेरि ेसुांिर 
फुल सदु्धा िघ ूर्कत नसे.
हेलेनच्या जीिनात केिला र्ाांतता 
आणि घनघोर अांधार होता.



िोलता येण्यासती मलुाांनी र्ब्ि ऐकिे 
गरजेि ेअसते.
पि हेलेनला काहीि ऐकू येत नसे.
बहिून ती िोल ूर्कत नव्हती.
त्याऐिजी ती खािाखिुा करून िोलत 
असे.
जेव्हा ततला आई हिी असे तेव्हा ती 
आपला हात िहेऱ्यािर ठेित असे.
जेव्हा ततला आपले िडील हिे असत,
तेव्हा ती िष्मा घालण्यािी खुि करत 
अस.े
जेव्हा ततला भकू लागत असे, तेव्हा 
ती पािाि ेतुकड ेकरण्यािा आणि 
लोिी लािण्यािा अभभनय करत असे.



हेलेनला माहीत होते की ती आपल्या 
पररिारातल्या इतर लोकाांपेक्षा िेगळी आहे.
जेव्हा पररिारातल्या लोकाांना काही हिे असे 
तेव्हा ते आपले ओठ हलित असत.
कधीकधी जेव्हा िोनजि िोलत असत तेव्हा
हेलेन त्याांच्या मध्ये जाऊ न उभी राहत असे.
ते आपल्या ओठाांिर ततिी िोटे ठेित असत.
मग ती आपले ओठ हलिण्यािा प्रयत्न करत 
असे. पि तरीही कोिी तति ेिोलिे समजू र्कत 
नसे.

यामळेु हेलेनला राग येत असे. कधी कधी 
ती ओरडत असे आणि रडत असे आणि 
ककतीतरी िेळ पाय झाडत असे.
ती िस्तू फेकत असे आणि लोकाांना मारत 
असे.
पि त्यामळेु काहीि ििलले नाही. तो
अजूनही आत गप्प गप्प आणि अांधारात 
एकटी राहत होती.



हेलेनला तनयांत्रत्रत करिे कठीि होते.
ततच्या आईिडडलाांना समजत नव्हते की ततला 
मित कर्ी करायिी ते.
ते ततला डॉलटराांकड ेघेऊ न गेले.
पि कोिीही डॉलटर हेलेनला परत दिसण्यासाठी 
आणि ऐकू येण्यासाठी मित करू र्कला नाही.
जेव्हा हेलेन सहा िर्ाशिी झाली, तेव्हा एका 
डॉलटरने केलरला, डॉ. अलेलजेंडर ग्राहम िेल याांना 
भेटण्यास सिुिले.
डॉ. िेल, टेलीफोनच्या र्ोधासाठी प्रभसद्ध 
होते.त्याांनी िदहऱ्या लोकाांनाही भर्किले होते.

डॉ िेलने भमस्टर केलर याांना िोस्टनमध्ये 
मायकल एनाग्नोस याांना पत्र भलहायला 
साांचगतले.
भमस्टर एनाग्नोस पककश न्स इांस्टीट्यूर्न 
फॉर ि ब्लाइांडि ेप्रमखु होते.
डॉ िेल याांि ेबहििे होते की हेलन 
आपल्या आत िांि केलेले वििार िाहेर 
काढायला भर्कू र्कते.
भमस्टर एनाग्नोसने हेलेनसाठी एक 
भर्क्षक्षका पाठिण्याि ेििन दिले.



हेलेनिी भर्क्षक्षका 
मािश १८८७ 

हेलेनिी भर्क्षक्षका ततच्याकड ेिसांतामध्ये 
राहायला आली.
त्याांि ेनाि एनी सभुलिन होत.े
एनी पककश न्स र्ाळेत भर्कली होती. ती
जिळजिळ अांध होती. 
ऐनीने हेलेनि ेजांगली िागिे तनयांत्रत्रत 
करण्यािा प्रयत्न केला ज्यामळेु ती काही भर्कू 
र्केल.
पि हेलेनला समजले नाही की एनी ततला 
मित करू इक्च्छत होती.
िोन आठिड्यापयतं हेलेनने एनीिरोिर खूप 
भाांडिे केली.
ततने एनीला मारले आणि ततिा समोरिा िाट 
तोडला.
एक दििस हेलेनने एनीला िरच्या खोलीत िांि 
केले.
मग भमस्टर केलर याांना एक भर्डी आिािी 
लागली आणि एनीला णखडकीतनू िाहेर काढलां.



तरीही एनीने हार मानली नाही.
हळूहळू हेलेनला, आपल्या निीन भर्क्षक्षके िर 
विविास िाटू लागला.
ऐनीने हेलेनला र्ब्िाांच्यािाित भर्किायला 
सरुुिात केली.
ततने आपल्या िोटाांिा उपयोग करून र्ब्िाांि े
दहस्से केले.
ततने हाताने प्रत्येक अक्षरासाठी एक िेगळी 
आकृती तयार केली.
ततने प्रत्येक आकृती हेलेनच्या हातािर िािनू 
काढून िाखिली. जेव्हा ततने हेलनला केक 
दिला तेव्हा हेलेनच्या हातािर केक भलहले.
जेव्हा हेलनने आपली िाहुली घेतली, तेव्हा 
एनीने हेलनच्या हातािर doll (िाहुली) भलहले.
हेलेनने आकृतीिी नलकल केली.
हेलेनला तो एक खेळ िाटला.
ततला माहीत नव्हते की त्या आकृत्याांमध्ये 
र्ब्िाांि ेििश होते.

एक मदहन्यानांतर, ऐनी जे ििश भलहीत 
होती, हेलन सधुा तेि भलहू र्कत होती.
पि हेलनला अजून हे माहीत नव्हते 
की ज्या गोष्टीांना ती स्पर्श करत होती, 
त्याांना काही नािां आहेत.



एक दििस हेलेन आणि एनी विदहरीजिळ 
गेले.
कोिीतरी हाफवयािर पािी भरत होते.
एनीने हेलेनच्या हातािर िाहते पािी पडू 
दिले.
हेलेनने आपल्या हातािर थांड पाण्यािा 
स्पर्श अनभुिला.
ततने अनभुि घेतला की ततिी भर्क्षक्षका 
ततच्या िसुऱ्या हातािर W-A-T-E-R (पािी) 
भलहीत होती.
परत परत, एनीने त्या र्ब्िाि ेउच्िारि 
केले.
अिानक हेलेन एकिम क्स्थर उभी 
रादहली.
अिानक ततला समजले.
ततच्या हातािर िाहिाऱ्या गोष्टीला एक 
नाि आहे. ते W-A-T-E-R (पािी) होते.



प्रत्येक गोष्टीला एक नाि असते.
हेलनला ते सगळां भर्कायिी इच्छा
होती. मग ती एका िस्तू कडून िसुऱ्या 
िस्तू कड ेधाित रादहली.एनीने हेलनने 
स्पर्श केलेल्या सगळ्या िस्तूांि ेनाि 
भलहले. मग हेलन िळली आणि ततने 
एनीकड ेइर्ारा केला. T-E-A-C-H-E-R

(भर्क्षक्षका) एनीने अक्षरे भलदहली.
तेव्हापासनू एनीला हेलन “टीिर” बहिू 
लागली. त्या उन्हाळ्यात हेलनने खूप 
निीन र्ब्ि भर्कल.े ततने आपल्या
जुन्या खुिा आणि सांकेताांिा उपयोग 
करिे िांि केले.
ततला जे र्ब्ि हिे असत ते ततला
आपल्या िोटाांिर सापडत असत.



एनीने हेलेनला एक-एक र्ब्ि भर्किला
नाही.
एनी, हेलेनर्ी पिूश िालयात िोलत अस.े
अर्ा प्रकारे, हेलेनने निीन र्ब्िाांभर्िाय खूप 
काही भर्कून घेतले. ती निनिीन वििार 
भर्कली.
हेलेन आणि एनीने जांगल आणि निीच्या
ककनाऱ्यािर मोठी सहल केली.
सहलीत सदु्धा एनीने हेलेनला भर्किि 
दिली.
ततने हेलेनला िी अांकुरताांना आणि रोपां 
िाढत असताांना िाखिले.
एनीने मातीि ेडोंगर तयार केले आणि 
हेलनला ज्िालामखुीच्यािाित भर्किले.
कधी-कधी िोघी एखाद्या झाडािर िसत 
आणि ततथेि त्याांिा िगश िालत असे.



हेलेनमध्ये ज्ञानािी ज़िरिस्त भकू होती.
हेलेनला ते सगळां भर्कायिी इच्छा होती 
जे एनी ततला भर्कि ूर्कत होती.
लिकरि एनीने हेलेनला िािायला 
भर्किायला सरुुिात केली.
नेत्रहीन लोकाांच्या पसु्तकात र्ब्ि िर 
आलेल्या अक्षरामध्ये लपलेले असतात.

हेलेनने आपल्या िोटाांनी त्या र्ब्िाांिा अनभुि 
घेतला.
ततला त्या र्ब्िाांिा र्ोध घ्यायला आिडत होते जे 
ततला आधीि माहीत होते.
जेव्हा ती िाांगलां िािायला भर्कली तेव्हा ती 
आपली पसु्तकां  परत परत िाि ूलागली.
ततच्या क्जज्ञासु िोटाांनी परत परत स्पर्श 
केल्याने ब्रेलि ेिर आलेले र्ब्ि खाली ििले गेले.



हेलेन भलहायला पि भर्कली.
ततने आपल्या पररिाराला आणि डॉ. िेल 
याांना पत्र भलहले.
ततने िॉस्टनमधल्या भमस्टर एनाग्नोस 
याांनाही काही पत्रां भलहली.
हेलेन इतकां  भर्कली हे िघनू भमस्टर 
एनाग्नोस खूप िककत झाल.े
त्याांनी हेलेनिी काही पत्र ेप्रकाभर्त केली.
त्यानांतर पत्रकाराांनी सदु्धा हेलेनच्या 
िाितीत भलहायला सरुुिात केली.
लिकरि हेलेन प्रभसद्ध झाली.
पिूश जगातल्या लोकाांना या िमत्कारी 
मलुीिद्िल जािून घेण्यािी इच्छा होती.
आणि हेलेनला पिूश जगािद्िल जािून 
घेण्यािी इच्छा होती.



प्रिास 
मे १८८८ 

आठ िर्ाशिी हेलेन आपल्या भर्क्षक्षका आणि 
आई िरोिर रेल्िेत िसली.
ती पककश न्स इांस्टीट्यूर्न फॉर ि ब्लाइांड 
िघण्यासाठी िॉस्टनला जात होती.
हेलेनला त्या सगळ्या ग्रामीि भागािद्िल 
जािून घेण्यािी इच्छा होती जो रेल्िेतून 
ततच्या मागे जात होता.
ऐनीने णखड़कीच्या िाहेर जे काही पादहलां ते 
सिश ततने हेलेनच्या हातािर भलहलां.
त्याांनी पहाड, नद्या, जांगल आणि कापसाच्या 
र्तेाि ेििशन केले.



पककश न्स स्कूलमध्ये हेलेन, भमस्टर एनाग्नोस
याांना भेटली.
ती त्या मलुाांना सदु्धा भेटली जी आपल्या 
िोटाांनी गप्पा मारत असत.
“िसुऱ्या मलुाांिरोिर आपल्या भार्ते िोलण्यात 
ककती आनांि भमळतो.” हेलनने भलहले.
हेलेन प्रथमि समदु्राजिळ गेली.
यापिूी ततने फलत पसु्तकाति समदु्रािद्िल 
िािलां होतां.
ती लगेि समदु्राच्या पाण्याकड ेधािली. मग ती 
एका खडकािा धलका लागून घसरली. पािी 
लिकरि ततच्या डोलयािरून िाहू लागले. 
लाट्याांनी ततला मागेपढेु फेकले.

असे िाटत होते की लाट्या ततच्यािरोिर काही 
खेळ खेळत होत्या.
र्िेटी, ती सांघर्श करत ककनाऱ्यािर आली. ती 
कापत होती आणि धापा टाकत होती. तरीही 
ती आपल्या भर्क्षक्षकेच्या हाता पयतं पोहोिली. 
“पाण्यात मीठ कोिी टाकले?” ततने वििारल.े
ततला हे कोिी साांचगतले नव्हते की समदु्राि े
पािी खारट असते.



हळूहळू हेलेनसाठी जग उघडले.
तीन िर्ाशत ती आपल्या िोटाांच्या साहय्याने 
िािायला आणि भलहायला भर्कली.
ती थोडसेे फ्रें ि आणि लॅदटन समजू र्कत 
होती. प्रत्येकजि आवियशिककत होत होता की 
हेलेन एिढां कसां भर्कू र्कली.
पि हेलेनला अजून खूप काही भर्कायिी
इच्छा होती.
ततला इतर लोकाांसारखे िोलण्यािी इच्छा होती.
ततला आपल्या छोट्या िदहिीिरोिर िोलायि े
होते.
ततला िाटे की जेव्हा ती िोलािेल तेव्हा ततिा 
कुत्रा ततच्याजिळ यािा.
ततने िोलण्यािी काहीतरी पद्धत र्ोधण्यासाठी 
मित करािी अर्ी विनांती एनीला केली.
जेव्हा हेलेन १० िर्ाशिी झाली तेव्हा एनी ततला 
िॉस्टनच्या र्ाळेत घेऊ न आली.
ततथल्या भर्क्षक्षकेने हेलेनला आपल्या िोटाांच्या 
साहय्याने लोकाांि ेओठ िािायला भर्किल.े

हेलेनने आपला हात एका िलत्याच्या 
ओठािर, नाकािर आणि गळ्यािर ठेिला.
ती र्ब्िाांिा अनभुि घ्यायला भर्कली.
मग ततने आपला आिाज काढण्यािा
प्रयत्न केला.
पि ततिा आिाज कधीि िरोिर तनघाला 
नाही.



काही िर्ाशनांतर, हेलेनने न्ययूॉकश  
र्हरातल्या मकुिधीराांच्या र्ाळेत प्रिेर् 
घेतला.
हेलेनि,े न्ययूॉकश िर प्रेम होते. ती आणि 
एनी सेन्रल पाकश  मध्ये घोडसे्िारी करत 
असत.

हेलेन इतर विद्याथाशिरोिर,स्लेजिी 
मजा घेई. एकिा ती "स्टॅच्य ूऑफ 
भलिटी" च्या खडकािर िढली.



हेलेन, काही प्रभसद्ध लोकाांना सदु्धा 
भेटली.
जेव्हा ती लेखक माकश  ट्िेनला भेटली,
तेव्हा ते एकिा भेटताि िोस्त झाले.
माकश  ट्िेनच्या मज़ेिार गोष्टीांनी हेलेनला 
इतकां  हसिलां की ती रडू लागली.
तरीही एका गोष्टीमळेु हेलेनला नेहमी 
िुुःख होई.
ततने आपले भार्ि अचधक िाांगले 
करण्यासाठी दििसरात्र काम केले.
पि तरीही ती स्िच्छ आणि स्पष्ट िोल ू
र्कली नाही.
हेलेनने ठरिले की ती आपल्या तनरार्लेा 
आपल्या स्िप्नां पिूश करण्याच्या आड 
येऊ  िेिार नाही.



अचधक जािण्यासाठी 
ऑलटोिर १८९६ 

१६ िर्ाशच्या ियात, हेलेन एक यिुा मदहला होती.
ती उांि आणि सदुृढ होती.
ततला िषे्टा-मस्करी करण्यािी सिय होती.
ततला होडीत िसायला आणि पोहायला आिडत 
अस.ेती स्ितुः होडी िालि ूर्कत असे.

ती ककनाऱ्यािर उगििाऱ्या रोपाांिा 
सगुांध घेई.
हेलेनने नेहमी कॉलेजमध्ये जाण्याि े
स्िप्नां ितघतले.
कॉलेजच्या तयारीसाठी हेलेनने केक्बब्रज 
स्कूल फॉर यांग लेडीज मध्ये प्रिेर् 
घेतला.



आतापयतं, हेलेन िचधर ककां िा नेत्रहीन
विद्याथांच्या र्ाळेति भर्कली होती,
या नव्या र्ाळेत ती त्या मलुीांिरोिर राहू 
लागली ज्या िघ ूआणि ऐकू र्कत होत्या.
आता ती खेळ खेळत असे आणि 
त्याांच्यािरोिर लाांििर कफरायला जात असे.
पि ततच्या नव्या र्ाळेतले सगळे विद्याथी 
ततच्यार्ी एनीच्या माध्यमातूनि िोलत असत.
कारि त्या विद्याथांना िोटाांच्या साहय्याने 
िोलता येत नसे.

ऐनी, हेलेनच्या िरोिर सगळ्या िगांना 
जात असे. ती भर्किताांना हेलेनच्या
हातािर हात ठेित असे. हेलेन इतर 
विद्याथांसारखी नोट्स भलहू र्कत नस.े
पि तति ेहात ऐकण्यात ‘मग्न’ असत.
हेलेनने खूप मेहनतीने अभ्यास केला. िार 
िर्ाशनांतर, ती कॉलेजसाठी तयार झाली.



१९००च्या पानगळीच्या िेळेस हेलेनने के 
रैडक्ललफ कॉलेज मध्ये प्रिेर् घेतला.
ती कॉलेजला जािारी पदहली मकुिधीर-अांध 
विद्याचथशनी होती.
नेहमीप्रमािे, हेलेनला सगळां काही
भर्कण्यािी इच्छा होती जे ती करू र्कत 
होती.
ततने अनेक विर्य अभ्यासले.
लेखन ततिा सगळ्यात आिडीिा विर्य
होता.
ततने समदु्रातल्या आपल्या पदहल्या
डुिकीविर्यी भलहले.
ततने भलहले की ती कर्ी िफाशिर सयूाशिी 
ककरिे िमकताांना िघ ूर्कत होती.
एका ितशमानपत्राच्या सांपािकाने हेलेनच्या 
कथाांविर्यी ऐकले.
सांपािकाला माहीत होते की इतर लोकाांना  
सदु्धा ते िािायला आिडले.
लोकाांना त्या मलुीविर्यी माहीती करून घेऊ  
इक्च्छत होते की जी आपल्या सनु्न, काळ्या, 
अांधाऱ्या जगातून िाहेर तनघाली होती.



सांपािकाने हेलेनला त्याच्या 
ितशमानपत्रासाठी ततच्या जीिनाच्यािाित 
लेख भलहायला साांचगतले.
हेलेनने त्या गोष्टीि ेरुपाांतर एका 
पसु्तकात केले.
ततच्या पसु्तकाि ेनाि होते "ि स्टोरी ऑफ 
माई लाइफ".
ते पसु्तक १९०३ मध्ये प्रकाभर्त झाले.
ितशमानपत्राांनी हेलेनच्या पसु्तकािी खूप 
प्रर्ांसा केली.
हेलेनि ेभमत्र माकश  ट्िेन याांनी एक 
अभभनांिनपर पत्र भलहले.
हेलेन जगाला खूप काही साांगू इक्च्छत 
होती.
र्िेटी, ततला रक रस्ता भमळाला.
ततच्या पसु्तकाने पिूश जगाला ततच्या 
अद्भतु जगािद्िल साांचगतले.



अंतिम शब्द 
हेलेनने १९०४ मध्ये रैडक्ललफ कॉलेजिी पििी 
भमळाली.त्याांनी आपले जीिन मुकिधीर आणि अांध 
लोकाांना मित करण्यासाठी व्यतीत केले. जरी त्याांना 
कधी तततके स्पष्ट िोलता आले नाही क्जतके त्याांना 
हिे होते, त्याांनी अमेररकन फाउांडरे्न फॉर ि ब्लाइांड 
साठी पैसे जमा करण्यासाठी व्याख्याने दिली. त्याांनी 
आपले जीिन आिी भर्क्षक्षकेिद्िल लेख आणि
पुस्तक भलहले.
एनी सुभलिन याांिा मतृ्यु १९३६ मध्ये झाला. एनी 
आपल्या मतृ्यूपयतं हेलेनच्या िरोिर रादहल्या. िोघी 
५० िर्ाशपयतं एकमेकीांच्या िरोिर राहत होत्या. एक 
िर्ाशनांतर हेलेनने अांधाच्या मितीसाठी जगािा िौरा 
करायला सुरुिात केली. आपल्या जीिनाच्या अांता 
पयतं त्याांनी ३५ िेर्ाांिी प्रिास केला. 
हेलेन आपल्या पूिश आयुष्यभर प्रभसद्ध होती.
जेव्हा ती आठ िर्ाशिी झाली तेव्हा ती अमेररकेच्या 
राष्रपतीला भेटली. त्याांनी आपल्या जीिनािर 
असलेल्या िोन चित्रपटात अभभनय केला. त्यातील
ि अनकॉनलिेडश ने १९५५ मध्ये एक अकािमी
पुरस्कार भमळिला. हेलेन आणि एनीच्या िाित एक 
प्रभसद्ध नाटक, ि भमरेकल िकश र पि भलहले गेले 
होते.
हेलेन क्जथे जाई, ततथे ततला भेटायला येिाऱ्या 
लोकाांना ती मांत्रमुग्ध आणि िककत करत अस.े ती 
लोकाांना आठिि करून िेई की कठोर मेहनतीमुळे 
कोिीही आपले स्िप्न पूिश करू र्कते.



महत्िपूिश ततथी 
१८८० —हेलेन एडबस केलरिा जन्म २७ जूनला अलिामाच्या टस्कुक्बिया मध्ये झाला.
१८८१ —हेलेन एका आजारानांतर िदहरी आणि अांध झाली होती.
१८८७ —एनी सभुलिन, हेलेनला भर्किण्यासाठी टस्कुक्बियाला आली होती.
१८९४ —हेलेन र्ाळेत जाण्यासाठी न्ययूॉकश  र्हरात गेली.
१८९६ —हेलेनने केक्बब्रज स्कूल फॉर यांग लेडीज़ मध्ये प्रभर्क्षि घेतले.
१९०० —हेलेनने रैडक्ललफ कॉलेजमध्ये प्रिेर् घेतला.
१९०३ —हेलेनि ेपदहले पसु्तक, ि स्टोरी ऑफ माई लाइफ प्रकाभर्त झाल.े
१९०४ —रैडक्ललफ कॉलेजमधनू हेलेन पििी घेतली.
१९२४ —हेलेनने अमेररकन फाउां डरे्न फॉर ि ब्लाइांडसाठी काम सुरु केले.
१९३६ —एनी सभुलिनि ेतनधन. 
१९६४ —राष्रपती भलांडन जॉनसन द्िारा हेलेनला स्ितांत्रतेि ेराष्रपती पिकाने सबमातनत केले.
१९५८—हेलेनि ेकनेक्लटकटमध्ये ियाच्या ८७ व्या िर्ी 1 जूनला तनधन झाले.
१९९६ —"ि स्टोरी ऑफ माई लाइफ" ला न्ययूॉकश  पक्ब्लक लायब्ररीच्या िुलस ऑफ ि सेंिुरी 
साठी नामाांकन केले गेले.


